
OUÇA A
MÚSICA

DOS
NEGÓCIOS
Regente francês usa
orquestras e bandas
de jazz para ensinar

empresas a trabalharem
de maneira mais afinada

agenda do pianista e regente
francês Dominic Alldis é lotada

com apresentações para executivos da
Unilever, General Electric, Barclays,
Oracle e Danone. O intuito da pla-
téia, contudo, não é apreciar Mozari
ou Beethoven, mas aprender sobre
negócios. Bem-vindo a,um novo filão
do mundo empresarial: o da música.

Não é de hoje que a música ser-
ve de metáfora para os negócios. Em
1988, no clássico artigo O Advento da
Nova Organização, da HarvardBusiness
Review, Peter Drucker previa que as
companhias do século 21 se asseme-
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lhariam a sinfônicas. Alldis, que além
de concertista e empresário leciona
improvisação na Royal Academy of
Music, de Londres, está em sintonia
com a idéia. Em workshops, ele mostra
que não só a grande orquestra serve de
exemplo às organizações mas também
o quarteto de cordas e o trio de jazz.

Numa analogia entre o maestro e
o gestor, o desafio é transformar per-
formances comuns em desempenhos
extraordinários. O regente inspira os
músicos sob sua batuta e planeja com
antecedência a execução do plano. Já
num trio de jazz, o desafio éconseguir
se desenvolver num ambiente turbu-
lento, em constante mutação, onde as
decisões são tomadas em alta veloci-
dade. O quarteto de cordas é o exem-
plo perfeito de sinergia e colaboração.

Na Unilever, o foco do trabalho
de Alldis foi o quarteto de cordas. O
objetivo era o estudo de uma equipe
altamente especializada, e o evento,
realizado em Bruxelas, contou com
executivos do topo da empresa. Alldis
mostrou como os músicos se comuni-
cam sem palavras, dividem as respon-
sabilidades e constróem uma parceria.

No WPP Group, que inclui as
agências de publicidade Ogilvy e
JWT, Aíldis apresentou-se com uma
orquestra. O tema era como o líder
pode "orquestrar" o valor para o clien-
te. Depois da apresentação musical,
seguiu-se uma discussão sobre o pa-
pel da liderança num grande conjunto
e a sinergia entre o maestro e os músi-
cos sob sua batuta. Numa orquestra,
ressaltou Alldis, a excelência nasce da
obsessão das minúcias da partitura. O
regente e os músicos devem comparti-
lhar da aspiração pelo grande resulta-
do. "O programa demonstrou de for-
ma clara e didática o poder efetivo de
comunicação de liderança", disse uma
executiva do WPP, Elaine Holland.

Numa série de apresentações pre-
paradas para o LVMH Group (Moet
Hermessy-Louis Vuitton), Alldis
discorreu sobre o conceito de "caos
organizado". "Essa expressão, que
na verdade é um oxímoro (figura que
combina palavras de sentido oposto),
ressalta o caráter de equilíbrio, que
deve ser buscado dentro de uma or-
ganização, entre racionalidade e ima-
ginação", observou a vice-presidente
de sinergias do grupo, Concetta Lan-
ciaux. Para ilustrar o ponto, Alldis
propôs uma apresentação interativa
entre músicos e membros da platéia,
que foram envolvidos num show
improvisado com instrumentos de
percussão. O objetivo era descrever a
importância do trabalho em equipe
e de saber elaborar respostas fren-
te a urna conjuntura de incertezas.

Esse trabalho interativo foi apro-
fundado num workshop realizado no
Barclays Bank. Os participantes for-
maram grupos musicais e lhes foi dada
uma hora para montar uma. apresen-
tação. O objetivo do trabalho consistia
na rápida aquisição de habilidades,
no gerenciamento de risco e na cons-
trução da criatividade. Criatividade
e desempenho, aliás, é o binômio que
orienta o trabalho de Alldis. "A música
nasce de elementos como esforço, con-
centração e colaboração. Esta sinergia
também está presente nos negócios."
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Text Box
Ouça a música dos negócios, Época Negócios, São Paulo, a. 3, n. 28, p. 90-91, jun. 2009.




